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I. Εισαγωγή

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία έχει μεταβληθεί 
σημαντικά την τελευταία διετία. Το 2010 τροποποιήθηκε το σύνταγμα της Δημοκρατίας της 
Ουγγαρίας1 και το 2012 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος Θεμελιώδης Νόμος που περιλαμβάνει νέες 
κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης2 . Διάφορες πράξεις για 
τα μέσα ενημέρωσης τέθηκαν σε ισχύ το 2011, οι οποίες τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 
του ίδιου έτους και κατά τη διάρκεια του 2012.

Ορισμένες διατάξεις των νόμων για τα μέσα ενημέρωσης δέχθηκαν κριτική σε διεθνές και 
εθνικό επίπεδο και θεωρήθηκαν προβληματικές υπό το πρίσμα των Συνθηκών της ΕΕ και του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης), των διεθνών και 
ευρωπαϊκών νομικών μέσων και των μη δεσμευτικών κειμένων που προστατεύουν το 
δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης, της έκφρασης και της ενημέρωσης, καθώς και της 
συναφούς νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

Το παρόν έγγραφο εργασίας παρέχει μια επισκόπηση συγκεκριμένων διατάξεων που εγείρουν 
προβληματισμούς, οι οποίες εντωμεταξύ τροποποιήθηκαν ή χρήζουν περαιτέρω 
αποσαφήνισης και αναθεώρησης προκειμένου να αντιμετωπισθούν εναπομείναντα 
προβληματικά σημεία.

Λαμβάνονται υπόψη διάφορες αξιολογήσεις που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου με 
τις ουγγρικές αρχές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον 
Εκπρόσωπο του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τον Ειδικό Εισηγητή 
των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και 
της έκφρασης· επίσης λαμβάνεται υπόψη η ανάλυση της 11ης Μαΐου 2012 των 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ουγγρική νομοθεσία για τα 
μέσα ενημέρωσης3, η γνωμοδότηση που εξέδωσε η Επιτροπή της Βενετίας επί του νέου 
                                               
1 Με την πράξη αριθ. CLXIII του 2010 το Κοινοβούλιο τροποποίησε το προηγούμενο σύνταγμα της Ουγγαρίας·
η τροποποίηση αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 2 Ιανουαρίου 2011. Το άρθρο 7/Α, παράγραφος 2, προβλέπει τα εξής:
«Η νομοθεσία περιλαμβάνει … διατάγματα της Εθνικής Αρχής Μέσων Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών 
(NMHH) … Με την τροποποίηση του προηγούμενου Συντάγματος θεσπίστηκε επίσης στο άρθρο 40/D το 
Κεφάλαιο VIII/B που ρυθμίζει την Εθνική Αρχή Μέσων Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών.
2 Το άρθρο T παράγραφος 2 ορίζει ότι «ως κράτος δικαίου νοούνται… διατάγματα που εκδίδονται από τον 
επικεφαλής αυτόνομης ρυθμιστικής αρχής». Το άρθρο 9 παράγραφος 3 ορίζει ότι «οι λεπτομερείς κανόνες για 
την ελευθερία του Τύπου και τον εποπτικό φορέα των υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης, των προϊόντων του 
Τύπου και της αγοράς της πληροφορίας και των επικοινωνιών ρυθμίζονται με βασική πράξη». Δυνάμει του 
άρθρου 9 παράγραφος 3 «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει … τους επικεφαλής των αυτόνομων 
ρυθμιστικών αρχών». Στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 προβλέπεται ειδική συνταγματική προστασία για την 
πρόσβαση και τη διάδοση δεδομένων δημοσίου συμφέροντος.
Το άρθρο 23 ρυθμίζει τις αυτόνομες ρυθμιστικές αρχές: «Το Κοινοβούλιο δύναται να συγκροτεί μέσω βασικής 
πράξης αυτόνομες ρυθμιστικές αρχές για την άσκηση και εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων της εκτελεστικής εξουσίας». Εντούτοις, μέχρι τούδε το Κοινοβούλιο δεν έχει εκδώσει τυχόν νέο 
βασικό νόμο σχετικά με τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης ή την αυτόνομη ρυθμιστική αρχή. (Οι νόμοι για τα 
μέσα ενημέρωσης θεσπίστηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2010, πριν την έναρξη ισχύος του Θεμελιώδους Νόμου την 
1η Ιανουαρίου 2012).
3 «Expertise by Council of Europe experts on Hungarian media legislation: ACT CIV of 2010 on the freedom of 
the press and the fundamental rules on media content and ACT CLXXXV of 2010 on media services and mass 
media, 11 may 2012». (Ανάλυση των εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ουγγρική 
νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης: πράξη CIV του 2010 για την ελευθερία του Τύπου και τους θεμελιώδεις 
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Συντάγματος της Ουγγαρίας στις 17-18 Ιουνίου 20111, καθώς και η θέση της ουγγρικής 
κυβέρνησης επί της εν λόγω γνωμοδότησης, η οποία διαβιβάστηκε στις 6 Ιουλίου 20112. 

Στη συναφή συνταγματική διάταξη, η ελευθερία του Τύπου δεν διατυπώνεται ως δικαίωμα 
του ατόμου, αλλά ως υποχρέωση του κράτους3· η ρύθμιση των λεπτομερών κανόνων για την 
ελευθερία του Τύπου και την εποπτεία του εμπίπτει ρητά στο πεδίο εφαρμογής βασικής 
πράξης (για την έκδοση της οποίας απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων), χωρίς να παρέχονται 
ωστόσο κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον σκοπό, το περιεχόμενο και το πλαίσιο της 
σχετικής νομοθεσίας4. Η Επιτροπή της Βενετίας συνέστησε να αποσαφηνιστεί ότι οι 
συνταγματικές εγγυήσεις εμπερικλείουν ατομικά δικαιώματα5.

Με τη νομοθετική πράξη LXXXII της 10ης Αυγούστου 2010 σχετικά με την τροποποίηση 
ορισμένων πράξεων που ρυθμίζουν τα μέσα ενημέρωσης και τις επικοινωνίες 
τροποποιήθηκαν ορισμένοι νόμοι για τα μέσα ενημέρωσης και τις επικοινωνίες 6. Με την εν 
λόγω πράξη αναδιαρθρώθηκε η θεσμική δομή του ρυθμιστικού καθεστώτος και μεταξύ 
άλλων θεσπίσθηκαν νέες, κεντρικές ρυθμιστικές αρχές για τα μέσα ενημέρωσης: η Εθνική 
Αρχή Μέσων Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών (NMHH) και το Συμβούλιο Μέσων 
Ενημέρωσης.

Η πράξη CIV της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και τους 
θεμελιώδεις κανόνες για το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης («Σύνταγμα των Μέσων 
Ενημέρωσης») ορίζει τους βασικούς κανόνες ως προς το περιεχόμενο των μέσων 
ενημέρωσης, ενώ η πράξη CLXXXV της 31ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τις υπηρεσίες 
μέσων ενημέρωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία αντικατέστησε τον νόμο του 
1996 σχετικά με τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, θέτει νέους κανονισμούς για το 
περιεχόμενο για όλες τις πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης, προσδιορίζει τις εξουσίες των νέων 
ρυθμιστικών αρχών για τα μέσα ενημέρωσης καθώς και τις κυρώσεις και τα πρόστιμα που 
επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης της νέας νομοθεσίας. Αμφότερες οι πράξεις τέθηκαν 

                                                                                                                                                  
κανόνες για το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης και πράξη CLXXXV του 2010 για τις υπηρεσίες μέσων 
ενημέρωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 11 Μαΐου 2012).
1 Γνωμοδότηση αριθ. 621/2011. CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 Άρθρο IX του Θεμελιώδους Νόμου. «(1) Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του. (2) Η 
Ουγγαρία αναγνωρίζει και υπερασπίζεται την ελευθερία και την πολυμορφία του Τύπου και εξασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για την ελεύθερη διάδοση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση 
δημοκρατικής κοινής γνώμης. (3) Οι λεπτομερείς κανόνες για την ελευθερία του Τύπου και τον εποπτικό φορέα 
των υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης, των προϊόντων του Τύπου και της αγοράς της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών ρυθμίζονται με βασική πράξη».
4 Βλέπε Θέση της κυβέρνησης της Ουγγαρίας, σ. 6: «Το άρθρο IX του Συντάγματος ορίζει ότι κάθε πρόσωπο 
έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του. Η ανωτέρω διατύπωση της ελευθερίας της έκφρασης συνάδει 
απόλυτα με το σχετικό άρθρο της ΕΣΔΑ (άρθρο 10). Ταυτόχρονα, το άρθρο IX υποχρεώνει το κράτος να 
αναγνωρίζει και να προασπίζει την ελευθερία και την πολυμορφία του Τύπου και να εξασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για την ελεύθερη διάδοση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση 
δημοκρατικής κοινής γνώμης... Ρητή διατύπωση περί ατομικού δικαιώματος στην ελευθερία του Τύπου δεν 
περιλαμβάνεται ούτε στην ΕΣΔΑ, καθόσον το συγκεκριμένο δικαίωμα απορρέει από το ατομικό δικαίωμα στην 
ελευθερία της έκφρασης».
5 Βλέπε γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, παράγραφος 74.
6 Πράξη αριθ. C του 2003 σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, πράξη αριθ. I του 1996 σχετικά με τις 
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και πράξη αριθ. CXXVII του 1996 σχετικά με το Εθνικό Ειδησεογραφικό 
Πρακτορείο.
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σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011 και τροποποιήθηκαν τον Μάρτιο του 20111 μετά από 
διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στο πλαίσιο της απόφασής του αριθ. 165/2011, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουγγαρίας 
προέβη σε αξιολόγηση της «συνταγματικότητας των κανονισμών της διαδικασίας βάσει της 
οποίας εγκρίθηκε ο νόμος, της επίσημης εποπτείας του Τύπου, των υποχρεώσεων 
καταχώρισης έντυπων και επιγραμμικών προϊόντων Τύπου, της προστασίας των πηγών, της 
υποχρέωσης παροχής δεδομένων και του Επιτρόπου Μέσων Ενημέρωσης και 
Επικοινωνιών».2

Το Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικές ορισμένες διατάξεις της πράξης CIV του 2010 και 
ζήτησε από το ουγγρικό Κοινοβούλιο να τροποποιήσει την εν λόγω πράξη έως τις 31 Μαΐου 
2012. Οι εν λόγω διατάξεις αφορούσαν τη ρύθμιση του περιεχομένου του έντυπου Τύπου, τις 
εξουσίες της Αρχής Μέσων Ενημέρωσης επί των έντυπων και επιγραμμικών μέσων 
ενημέρωσης, την προστασία των πηγών των δημοσιογραφικών πληροφοριών, τη θητεία του 
Επιτρόπου Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνιών, και τη δυνατότητα της Αρχής Μέσων 
Ενημέρωσης να ζητεί πληροφορίες που προστατεύονται από τον νόμο.

Ως αποτέλεσμα της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου, με την πράξη αριθ. LXVI 
του 2012 τροποποιήθηκαν οι πράξεις CIV του 2010, CLXXXV του 2010 και διάφοροι 
συναφείς νόμοι. Η πράξη τροποποίησε συναφείς διατάξεις σχετικά με την προστασία της 
πηγής που παρέχει πληροφορίες στον πάροχο ενημερωτικού περιεχομένου3. Με την εν λόγω 
τροποποίηση ήρθησαν επίσης ορισμένες υποχρεώσεις που είχαν αρχικά επιβληθεί στα έντυπα 
και επιγραμμικά μέσα ενημέρωσης, θεσπίσθηκαν αναλυτικοί κανόνες για την προστασία των 
δημοσιογραφικών πηγών και ρυθμίστηκε εκ νέου η πρόσβαση της Αρχής Μέσων 
Ενημέρωσης σε δεδομένα, στο πλαίσιο των διαδικασιών της. 

Η πράξη αυτή τροποποίησε επίσης και μείωσε τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Μέσων 
Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών, οι οποίες προηγουμένως βασίζονταν στην πράξη 
CLXXXV του 2010. Τα κεφάλαια 4 και 5, που ρυθμίζουν τις τροποποιήσεις της πράξης CIV 
του 2010 και της πράξης CLXXXV του 2010, θεωρούνται βασικές πράξεις.

ΙΙ. Το ΕΚ και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης

Η διεθνής και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύει την 
ελευθερία της γνώμης, της έκφρασης και της ενημέρωσης. Το άρθρο 19 της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα 
                                               
1 Πράξη XIX του 2011, σχετικά με την τροποποίηση της πράξης XIX του 2010 και της πράξης CLXXXV του 
2010. Τις τροποποιήσεις αυτές ακολούθησε στις 19 Ιουλίου 2011 η πράξη CVII του 2011 για την τροποποίηση 
ορισμένων πράξεων σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κυρίως της «Πράξης περί Μέσων Ενημέρωσης» 
της 31ης Δεκεμβρίου 2010, του νόμου του 2003 σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και του νόμου 74 του 
2007, ο οποίος αφορούσε τους κανόνες διανομής και ψηφιοποίησης των προγραμμάτων.
2 Απόφαση 165/2011 (XII. 20.) ΑΒ του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουγγαρίας σχετικά με τη νομοθεσία 
για τα μέσα ενημέρωσης που εγκρίθηκε δυνάμει της πράξης αριθ. ΧΧ του 1949 σχετικά με το σύνταγμα της 
Δημοκρατίας της Ουγγαρίας που ρύθμιζε την αρμοδιότητα του Συνταγματικού Δικαστηρίου να εξετάζει τις 
αναφορές που υποβάλλονται από ιδιώτες και οργανώσεις. Διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument.
3 Πράξη αριθ. ΙΙΙ του 1952 σχετικά με τους κανόνες πολιτικής δικονομίας, πράξη αριθ. ΧΙΧ του 1998 σχετικά με 
την ποινική δικονομία και πράξη αριθ. CXL του 2004 σχετικά με τους γενικούς κανονισμούς και τη λειτουργία 
των δημόσιων διοικητικών αρχών.
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ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα αποτελούν τις βασικές αναφορές στον τομέα. Ο Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ πραγματοποιεί ένα ακόμη βήμα δηλώνοντας στο άρθρο 11 
παράγραφος 2 ότι «η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους είναι 
σεβαστές», γεγονός το οποίο αποτελεί καινοτομία σε σχέση με προηγούμενες συνθήκες για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Χάρτης 
έχει καταστεί δεσμευτικός και η υποχρέωση της ΕΕ για σεβασμό της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης και της πολυφωνίας πρέπει να εξετάζεται υπό νέο πρίσμα, κυρίως σε σχέση με 
το άρθρο 2 (Αξίες και αρχές της ΕΕ), το άρθρο 7 και τα άρθρα 9-12 ΣΕΕ για τη δημοκρατία 
και την ιθαγένεια. 

Είναι πρωτίστως καθήκον των κρατών μελών να προστατεύουν την ελευθερία της γνώμης, 
της έκφρασης, της ενημέρωσης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, διότι πρόκειται 
για αρχές που διασφαλίζονται, επίσης, στο πλαίσιο των συνταγμάτων και των νομοθεσιών 
τους. Τούτου λεχθέντος, εάν προκύψει σοβαρός κίνδυνος παραβίασης της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης και της πολυφωνίας σε κράτος μέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
αναλάβει την πρωτοβουλία βάσει των Συνθηκών και του Χάρτη και να επέμβει για την 
προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατικής και πλουραλιστικής τάξης και των δικαιωμάτων 
των πολιτών. Το ΕΚ έχει κατ’ επανάληψη υποστηρίξει αυτήν την ερμηνεία των Συνθηκών 
και του Χάρτη, ενώ το δόγμα περιέγραψε αυτήν την προσέγγιση ως «reversed Solange» 
(αντίστροφο Solange) με στόχο την προστασία της ουσίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων –και 
της ευρωπαϊκής ιθαγένειας– που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ σε όλο τον νομικό χώρο 
της ΕΕ έναντι των κρατών μελών που τα παραβιάζουν σε ευρωπαϊκό και εσωτερικό επίπεδο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη την ανησυχία του σχετικά με την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την πολυφωνία1 και επί του παρόντος βρίσκεται υπό 
εκπόνηση έκθεση με θέμα «Ο Χάρτης της ΕΕ: πρότυπες ρυθμίσεις για την ελευθερία των 
μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ». 

ΙΙΙ. Επισκόπηση της αξιολόγησης της ουγγρικής νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης

Σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την προσοχή στις προβληματικές διατάξεις των νομοθετικών 
πράξεων για τα μέσα ενημέρωσης επέστησαν φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την 
προάσπιση του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, καθώς και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα, περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις επαγγελματιών στον τομέα 
των μέσων ενημέρωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκδοτών Εφημερίδων, η Παγκόσμια Ένωση 

                                               
1 Ψηφίσματα της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης, ΕΕ C 25 E 
της 29.1.2004, σ. 205, της 4ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΕ C 76 E της 25.3.2004, σ. 412, της 4ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την τηλεόραση 
χωρίς σύνορα, ΕΕ C 76 Ε της 25.3.2004, σ. 453, της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ («Τηλεόραση χωρίς σύνορα»), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
97/36/EΚ, για την περίοδο 2001-2002, ΕΕ C 193 Ε της 17.8.2006, σ. 117· της 22ας Απριλίου 2044 σχετικά με 
τους κινδύνους παραβίασης, στην ΕΕ και ιδιαίτερα στην Ιταλία, των δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης και 
πληροφόρησης (άρθρο 11 παράγραφος 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (έκθεση Boogerd Quaak)), ΕΕ 
104 Ε της 30.4.2004, σ. 1026· της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία στα 
μέσα ενημέρωσης στην ΕΕ, ΕΕ C 8 E της 14.1.2020, σ. 75· της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το νόμο της 
Ουγγαρίας για τα μέσα ενημέρωσης, P7_TA(2011)0094.
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Εφημερίδων, το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου, ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση Πρακτορείων Ειδήσεων, οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα), οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών όπως η Διεθνής Αμνηστία, η Freedom House1, καθώς και τα ίδια τα μέσα 
ενημέρωσης.

Η κριτική εστίασε κυρίως στην έγκριση της νομοθεσίας, η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει 
της κοινοβουλευτικής διαδικασίας υποβολής νομοσχεδίων από μεμονωμένο βουλευτή, 
διαδικασία που δεν προβλέπει διαβούλευση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την 
κοινωνία των πολιτών, στην εξαιρετικά ιεραρχική δομή της εποπτείας των μέσων 
ενημέρωσης, στη διοικητική εξουσία του προέδρου της ρυθμιστικής αρχής, στην απουσία 
διατάξεων για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της εν λόγω αρχής, στις εκτεταμένες εξουσίες 
της εν λόγω αρχής όσον αφορά την εποπτεία και την επιβολή κυρώσεων, στις σημαντικές 
επιπτώσεις ορισμένων διατάξεων για το περιεχόμενο των προγραμμάτων, στην απουσία 
κανονιστικής ρύθμισης ανά μέσο ενημέρωσης, στην έλλειψη διαφάνειας κατά τη διαδικασία 
υποβολής προσφορών για τις άδειες λειτουργίας, καθώς και στην ασάφεια των κανόνων, η 
οποία είναι πιθανόν να επιφέρει αυθαίρετη εφαρμογή και επιβολή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι η νέα νομοθεσία εγείρει ανησυχίες ως προς τον 
σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών των μέσων ενημέρωσης, όπως κατοχυρώνονται στις 
ευρωπαϊκές συνθήκες και στον Χάρτη της ΕΕ και ως προς τη συμμόρφωσή της προς την 
οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων2. Οι προβληματικές διατάξεις αφορούσαν 
τη δυσανάλογη εφαρμογή των κανόνων για την ισόρροπη ενημέρωση, την επιβολή 
προστίμων σε ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς που έχουν νομίμως συσταθεί και αδειοδοτηθεί 
σε άλλα κράτη μέλη, τους κανόνες σχετικά με την καταχώριση και τη χορήγηση αδειών 
λειτουργίας σε παρόχους υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και τους κανόνες κατά της 
προσβολής ατόμων, μειονοτήτων ή πλειονοτήτων. 

Στο ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το νόμο της Ουγγαρίας για τα μέσα 
ενημέρωσης3, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορίζει ότι η ουγγρική νομοθεσία για τα μέσα 
ενημέρωσης «πρέπει (...) να ανακληθεί επειγόντως και να αναθεωρηθεί με βάση τις 
παρατηρήσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(...)».  Καλεί τις ουγγρικές αρχές να αποκαταστήσουν την ανεξαρτησία της εποπτείας των 
                                               
1Στην έκθεση του 2012 για την Ουγγαρία αναφέρεται ότι «η Ουγγαρία υποβαθμίστηκε από την κατηγορία 
“ελεύθερη” στην κατηγορία “μερικώς ελεύθερη”, ώστε να αποτυπωθεί η γενική υποβάθμιση του πλαισίου 
λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης στην Ουγγαρία λόγω της σύστασης της νέας Εθνικής Υπηρεσίας για την 
Προστασία των Δεδομένων· τα στοιχεία σχετικά με πολιτικά υποκινούμενη διαδικασία χορήγησης αδειών, η 
οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια από τον αντικυβερνητικό ραδιοφωνικό σταθμό Klubrádió των 
συχνοτήτων που διέθετε· ολοένα και περισσότερες αναφορές περιπτώσεων λογοκρισίας και αυτολογοκρισίας, 
ιδίως στα δημόσια μέσα· και επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες για την ανεξάρτητη επιχειρηματική 
δραστηριότητα στον τομέα των μέσων ενημέρωσης. Η Ουγγαρία διαθέτει ένα ευρύ φάσμα έντυπων και 
ραδιοτηλεοπτικών μέσων, όπου τα ιδιωτικά ενημερωτικά μέσα προσδιορίζουν σαφώς την πολιτική τους 
τοποθέτηση. Το Σύνταγμα της Ουγγαρίας προστατεύει την ελευθερία του λόγου και του Τύπου, αλλά τον 
Ιανουάριο του 2011 τέθηκε σε ισχύ το πιο πρόσφατο από μία σειρά αμφιλεγόμενων νομοθετικών μέτρων για τα 
μέσα ενημέρωσης που εγκρίθηκαν το 2010, εν μέσω διαμαρτυριών των δημοσιογράφων και πίεσης εκ μέρους 
διεθνών φορέων που εποπτεύουν την ελευθερία του Τύπου». Διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary
2 ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
3 P7_TA(2011)0094, ιδίως παρ. 1,2,4,5,7 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0094+0+DOC+XML+V0//EN
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μέσων ενημέρωσης και να θέσουν τέλος στην παρεμβολή της κυβέρνησης στην ελευθερία της 
έκφρασης και την «ισόρροπη κάλυψη» και επίσης καλεί την Επιτροπή «να συνεχίσει τη 
στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση του κατά πόσον η ουγγρική νομοθεσία για τα μέσα 
ενημέρωσης, ύστερα από την τροποποίησή της, συμμορφώνεται προς την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και ιδίως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων».

Σε γνωμοδότησή του της 25ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την ουγγρική νομοθεσία για τα 
μέσα ενημέρωσης υπό το πρίσμα των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης1, ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης ανέλυσε τους νόμους για τα μέσα ενημέρωσης και διατύπωσε προτάσεις για την 
τροποποίηση αυτών. 

Εντοπίστηκαν οι εξής παραβιάσεις όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης: 
προδιαγραφές σχετικά με τι είδους ενημέρωση και κάλυψη πρέπει να παρέχεται από όλους 
τους παρόχους υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης (άρθρο 13 της πράξης του 2010 για τον Τύπο 
και τα μέσα ενημέρωσης), επιβολή κυρώσεων στα μέσα ενημέρωσης (άρθρο 187 της πράξης 
του 2010 για τα μέσα ενημέρωσης), προληπτικοί περιορισμοί της ελευθερίας του Τύπου με τη 
μορφή απαιτήσεων καταχώρισης (άρθρα 45 και 46 της πράξης του 2010 για τα μέσα 
ενημέρωσης), εξαιρέσεις στην προστασία των δημοσιογραφικών πηγών (άρθρα 45 και 46 της 
πράξης του 2010 για τον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης).

Όσον αφορά την ανεξαρτησία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, η γνωμοδότηση 
ανέφερε τα εξής προβλήματα: μειωμένες συνταγματικές εγγυήσεις για την πολυφωνία (άρθρο 
61 του Συντάγματος της Ουγγαρίας όπως τροποποιήθηκε το 2010), έλλειψη ανεξαρτησίας 
των ρυθμιστικών αρχών για τα μέσα ενημέρωσης (άρθρο 14 παράγραφος 2 της 
τροποποιημένης πράξης C του 2003 σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, άρθρα 124 και 
125 της πράξης του 2010 για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης), η απουσία εγγυήσεων για την 
ανεξαρτησία των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (άρθρο 102 της πράξης του 2010 
για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης), η απουσία αποτελεσματικής εγχώριας προσφυγής για 
φορείς του τομέα των μέσων ενημέρωσης που υπόκεινται στις αποφάσεις του Συμβουλίου 
Μέσων Ενημέρωσης (άρθρα 163, 164, 165 και 166 της πράξης του 2010 για τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης).

Τον Ιούνιο του 2011 ο Επίτροπος Hammarberg έλαβε από τις ουγγρικές αρχές παρατηρήσεις 
επί αυτών των συγκεκριμένων σημείων2 που αποσκοπούσαν στην παροχή περαιτέρω 
πληροφοριών, την αποσαφήνιση πιθανών παρερμηνειών και την επιβεβαίωση της ερμηνείας 
των υπό εξέταση κανόνων από τις ουγγρικές αρχές.

Οι συστάσεις της νομικής ανάλυσης του ΟΑΣΕ που διαβιβάστηκαν στην ουγγρική 
κυβέρνηση στις 28 Φεβρουαρίου 2011 περιλάμβαναν τα εξής3: διαγραφή των νομικών 
απαιτήσεων που ίσχυαν όσον αφορά την ισόρροπη κάλυψη και άλλων προδιαγραφών για το 
περιεχόμενο, οι οποίες απέρρεαν από νόμους, εξασφάλιση της συντακτικής ανεξαρτησίας, 
διασφάλιση της επιβολής διαφορετικών κανόνων στα διάφορα είδη μέσων ενημέρωσης –

                                               
1 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289
2https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntra
net=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
3 http://www.osce.org/fom/75990
Βλέπε επίσης την ανάλυση και αξιολόγηση του Σεπτεμβρίου 2010 http://www.osce.org/fom/71218
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έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά και επιγραμμικά, διευκρίνιση των ασαφών εννοιών στη νομοθεσία, 
διαγραφή των απαιτήσεων καταχώρισης που κρίνονται υπερβολικές, διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας και της ικανότητας της ρυθμιστικής αρχής, διασφάλιση της αντικειμενικότητας 
και της πολυφωνίας κατά τη διαδικασία στελέχωσης των οργάνων που διοικούν τον τομέα 
των μέσων ενημέρωσης, μη υπαγωγή των έντυπων μέσων στη δικαιοδοσία της ρυθμιστικής 
αρχής και αποτελεσματική ενθάρρυνση της αυτορρύθμισης.

Τον Μάρτιο του 2011, ύστερα από διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
ουγγρικό Κοινοβούλιο τροποποίησε τη νομοθεσία στα εξής σημεία: υποχρέωση ισόρροπης 
κάλυψης, αρχή της χώρας καταγωγής, απαιτήσεις καταχώρισης προϊόντων έντυπου Τύπου 
και περιορισμοί επί προσβλητικού περιεχομένου. 
Τον Απρίλιο του 2011 ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την προαγωγή και 
προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, παρουσίασε μια 
ανάλυση1 που συμμεριζόταν τις απόψεις που είχαν εκφράσει οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ. Μολονότι εξέφραζε την 
ικανοποίησή του για τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν τον Μάρτιο του 2011, επεσήμανε 
εναπομείναντες προβληματισμούς ως προς τα εξής: ρύθμιση του περιεχομένου, ανεπαρκείς 
εγγυήσεις για την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της Αρχής Μέσων Ενημέρωσης, 
υπέρογκα πρόστιμα και άλλες υπερβολικές διοικητικές κυρώσεις, εφαρμογή της νομοθεσίας 
για τα μέσα ενημέρωσης σε όλους τους τύπους μέσων, συμπεριλαμβανομένου του Τύπου και 
του διαδικτύου, απαιτήσεις καταχώρισης και έλλειψη επαρκούς προστασίας των 
δημοσιογραφικών πηγών. 
Συγκριτική μελέτη του Κέντρου Σπουδών Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του 
Πανεπιστημίου της Κεντρικής Ευρώπης (Central European University (CEU)), σχετικά με το 
κατά πόσον συνάδει η ουγγρική νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης με τις ευρωπαϊκές 
πρακτικές και τους ευρωπαϊκούς κανόνες, κατέληξε ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν συνάδει με 
τις ευρωπαϊκές πρακτικές και τους ευρωπαϊκούς κανόνες, επισημαίνοντας ότι η ουγγρική 
αρχή για τα μέσα ενημέρωσης είναι η μοναδική στην Ευρώπη που συγκεντρώνει εξουσίες σε 
τέτοιο βαθμό2. Η εν λόγω μελέτη παρουσιάστηκε στη δεύτερη συνεδρίαση της ανεξάρτητης 
ομάδας υψηλού επιπέδου για την ελευθερία και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης.

IV. Εναπομείναντα σημεία προβληματισμού 

Ορισμένα από τα ανωτέρω ζητήματα θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω, παρά το γεγονός 
ότι η συναφής νομοθεσία τροποποιήθηκε το 2011, μετά από διαπραγματεύσεις με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τον Μάιο του 2012, σε συνέχεια της απόφασης του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου του Δεκεμβρίου του 2011.

Μετά την έγκριση των τροπολογιών το 2012, ο Εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ για θέματα 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης δήλωσε ότι ορισμένες τροποποιήσεις θεσπίσθηκαν και 
εγκρίθηκαν κάτω από συνθήκες πίεσης χρόνου, χωρίς να προηγηθούν διαβουλεύσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και ότι όσον αφορά τα θεμελιώδη στοιχεία της νομοθεσίας δεν 
σημειώθηκαν βελτιώσεις, ιδίως στο ζήτημα του διορισμού του προέδρου και των μελών της 

                                               
1 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10915&LangID=E.
2https://cmcs.ceu.hu/news/2012-01-05/new-study-hungarian-media-laws-in-europe-an-assessment-of-the-
consistency-of-hungary. Η μελέτη περιέχει αναλύσεις από εμπειρογνώμονες των 56 κανονισμών για τα μέσα 
ενημέρωσης από 20 κράτη μέλη της ΕΕ και άλλα ευρωπαϊκά κράτη που αναφέρθηκαν από την ουγγρική 
κυβέρνηση ως νομικά προηγούμενα για τη νέα νομοθεσία στον τομέα των μέσων ενημέρωσης.
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Αρχής Μέσων Ενημέρωσης και του Συμβουλίου Μέσων Ενημέρωσης, της εξουσίας που 
διαθέτουν επί του περιεχομένου στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, της επιβολής υψηλών 
προστίμων, της απουσίας εγγυήσεων οικονομικής και συντακτικής ανεξαρτησίας των 
δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.  

Με επιστολή της 15ης Ιουνίου 2012, ο Laszlo Kover, πρόεδρος του ουγγρικού Κοινοβουλίου, 
παρείχε στον ΟΑΣΕ αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις νομοθετικές τροποποιήσεις, 
δηλώνοντας ότι, με τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο, η νομοθετική 
πράξη για τα μέσα ενημέρωσης θα διασφαλίζει την πλήρη ελευθερία της γνώμης και του 
Τύπου. 

Παρόμοιοι προβληματισμοί με αυτούς που εκφράστηκαν από τον ΟΑΣΕ διατυπώθηκαν σε 
ανάλυση του Μαΐου 2012 από εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης οι οποίοι 
προέβησαν σε αξιολόγηση της συμμόρφωσης των νομοθετικών πράξεων για τα μέσα 
ενημέρωσης (σύμφωνα με τις τροπολογίες του Μαΐου 2012) προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή 
Τηλεόραση (ΕΣΔΤ) και τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και προς άλλα 
κείμενα που θεσπίζουν πρότυπα στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας της 
έκφρασης1. Στην εν λόγω ανάλυση προτείνεται η διεξοδική αναθεώρηση, η αποσαφήνιση ή, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαγραφή συγκεκριμένων διατάξεων σχετικά με την καταχώριση 
και τη διαφάνεια, τη ρύθμιση του περιεχομένου, τις υποχρεώσεις όσον αφορά την 
ειδησεογραφική κάλυψη, την προστασία των πηγών, τις δημόσιες υπηρεσίες μέσων 
ενημέρωσης και τους ρυθμιστικούς φορείς.

Οι απαιτήσεις καταχώρισης που ισχύουν για όλα τα είδη μέσων ενημέρωσης ενδέχεται να 
επιφέρουν περιορισμούς στην ελευθερία του Τύπου. 

Αναφορικά με τα άρθρα 41-46 της πράξης CLXXXV σχετικά με τις διαδικασίες καταχώρισης 
για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης συνιστά «στην πράξη 
CLXXXV (…) να γίνεται σαφής διαχωρισμός των γενικών κανόνων που ισχύουν για όλα τα 
είδη των μέσων ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των έντυπων μέσων ενημέρωσης) και 
που επιβάλλονται από τακτικά δικαστήρια, από τους ειδικούς κανόνες που καλύπτουν μόνο 
τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και επιβάλλονται πρωτίστως από ειδική διοικητική 
ρυθμιστική αρχή και να μην απαιτείται η καταχώριση υπηρεσιών έντυπου και επιγραμμικού 
Τύπου σε διοικητική αρχή αρμόδια για τα μέσα ενημέρωσης , αλλά να ισχύουν οι συνήθεις 
απαιτήσεις καταχώρισης επιχειρήσεων. Η απαίτηση καταχώρισης αντίκειται στις αρχές της 
αναλογικότητας που ορίζονται σαφώς από τη νομολογία του ΕΔΑΔ (…)»2. 

Οι διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις περιεχομένου και την απαίτηση ισόρροπης κάλυψης3

                                               
1 Για μια συνολική επισκόπηση, βλέπε «Expertise by Council of Europe experts on Hungarian media legislation:
ACT CIV of 2010 on the freedom of the press and the fundamental rules on media content and ACT CLXXXV
of 2010 on media services and mass media, 11 may 2012» (Ανάλυση των εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης σχετικά με τη νομοθεσία της Ουγγαρίας για τα μέσα ενημέρωσης: πράξη CIV του 2010 για την 
ελευθερία του Τύπου και τους θεμελιώδεις κανόνες για το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης και πράξη 
CLXXXV του 2010 για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 11 Μαΐου 2012), σ. 
7-10.
2 Βλέπε το κεφάλαιο περί καταχώρισης και διαφάνειας της ανάλυσης εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, σ. 12-15.
3 Για παράδειγμα, το άρθρο 10 της πράξης CIV ορίζει ότι όλα τα άτομα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τη 
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ενδέχεται να επιφέρουν αυθαίρετες ερμηνείες και περιορισμό της ελεύθερης διάδοσης 
πληροφοριών και απόψεων μέσω των μέσων ενημέρωσης. 

Η ανάλυση του Συμβουλίου της Ευρώπης υπενθυμίζει ότι «το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ και η 
συναφής νομολογία του ΕΔΑΔ ορίζουν σαφώς ότι οι δημόσιες αρχές οφείλουν να 
αποφεύγουν κάθε αδικαιολόγητη παρέμβαση στο περιεχόμενο των μέσων. Η προστασία που 
παρέχεται από το άρθρο 10 σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης 
προϋποθέτει ότι κάθε περιορισμός θα πρέπει να προβλέπεται από νόμο, αποτελώντας 
αναγκαίο μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία. Οι νομικές διατάξεις δεν μπορούν να είναι 
ασαφείς ή υπερβολικά γενικές, και πρέπει να μην επιδέχονται ευρεία ερμηνεία και να 
ερμηνεύονται πάντοτε σε σχέση με τους σκοπούς, τις αρχές και τα δικαιώματα που εν τέλει 
δικαιολογούν την επιβολή των εν λόγω περιορισμών».

Η ανάλυση υπογραμμίζει ότι προτάθηκαν τροπολογίες της πράξης CIV το 2012, οι οποίες 
συμμορφώνονταν προς την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που προέβλεπε ότι 
ορισμένες απαιτήσεις επί του περιεχομένου δεν θα πρέπει να ισχύουν για τις υπηρεσίες 
έντυπου και επιγραμμικού Τύπου· εντούτοις η πράξη CLXXXV δεν τροποποιήθηκε προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προβληματισμοί που αφορούν το 
πεδίο εφαρμογής, την υπέρμετρη διοικητική παρέμβαση και την ανασφάλεια δικαίου, 
συνιστάται «να μην διαθέτει το Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης διοικητική ρυθμιστική 
εξουσία (είτε επί του περιεχομένου είτε επί της αδειοδότησης) στον τομέα των έντυπων (και 
επιγραμμικών) μέσων ενημέρωσης», και κριτήρια όπως «δέουσα», «γνήσια», «βασιζόμενη σε 
πραγματικά γεγονότα», «αντικειμενική» και «ισόρροπη» «να απαλειφθούν από τις πράξεις 
CIV και CLXXXV και να αντικατασταθούν με σαφέστερες και απλούστερες απαιτήσεις (για 
παράδειγμα ακρίβεια και ισορροπία), σύμφωνα προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τη 
νομοθεσία άλλων κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο νόμος θα πρέπει επίσης να 
παρέχει στους ερμηνευτές του έναν ορισμό αυτών των εντολών, προκειμένου να 
αποκλείονται πιθανά περιθώρια διακριτικής ευχέρειας κατά την ερμηνεία του, που 
ενδεχομένως θα συνιστούσαν παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας»1. 

Η υποχρέωση που επιβάλλεται στους παρόχους υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης να παρέχουν 
επαρκή ή δέουσα ειδησεογραφική κάλυψη συνδέεται με επίσημες διαδικασίες καταγγελίας, 
καθώς το άρθρο 181 της πράξης CLXXXV χορηγεί στη διοικητική ρυθμιστική αρχή την 
αρμοδιότητα εξέτασης αιτημάτων σχετικά με πιθανές παραβιάσεις μέσω ειδικών διοικητικών 
διαδικασιών. 

Προκειμένου να αποφευχθεί ο αρνητικός αντίκτυπος στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, 

                                                                                                                                                  
δέουσα ενημέρωση επί των δημοσίων υποθέσεων και ότι το σύστημα των μέσων ενημέρωσης παρέχει γνήσια, 
ταχεία και ακριβή ενημέρωση επί αυτών των υποθέσεων και συμβάντων· το άρθρο 13 ορίζει ότι οι υπηρεσίες 
επιγραμμικών μέσων που παρέχουν ενημέρωση προσφέρουν πολύπλευρη, ολοκληρωμένη, βασιζόμενη σε 
πραγματικά γεγονότα, επίκαιρη, αντικειμενική και ισόρροπη κάλυψη των ζητημάτων που ενδιαφέρουν το ευρύ 
κοινό· το άρθρο 16 της πράξης CIV ορίζει ότι το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης δεν παραβιάζει τη 
συνταγματική τάξη· το άρθρο 17 της πράξης CIV απαγορεύει τον αποκλεισμό εθνών, κοινοτήτων, εθνικών, 
εθνοτικών, γλωσσικών και άλλων μειονοτήτων ή πλειονοτήτων ή εκκλησιαστικών ή θρησκευτικών ομάδων· το 
άρθρο 19 της πράξης CIV ρυθμίζει γενικά το βλαβερό περιεχόμενο· το άρθρο 20 της πράξης CIV σχετικά με τις 
εμπορικές ανακοινώσεις περιλαμβάνει απαγόρευση της προσβολής θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων·
το άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχείο α) της πράξης CLXXXV απαγορεύει τη χορηγία ενημερωτικών και 
πολιτικών εκπομπών.
1 Βλέπε σύσταση, σ. 17.
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η διακυβέρνηση του ρυθμιστικού συστήματος οφείλει να διασφαλίζει την υποχρέωση
λογοδοσίας και την ανεξαρτησία από πολιτικές παρεμβάσεις. Προτείνονται δε στην ουγγρική 
κυβέρνηση περαιτέρω τροποποιήσεις στον τομέα του διορισμού των στελεχών των 
ρυθμιστικών αρχών. Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει επίσης να χαρακτηρίζονται από 
διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας και να χαίρουν χρηματοδοτικού καθεστώτος που θα 
τους παρέχει τη δυνατότητα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ολοκληρωμένα και 
ανεξάρτητα.

Τα άρθρα 109 και εξής της πράξης CLXXXV προβλέπουν αναλυτικούς κανόνες σχετικά με 
τη ρυθμιστική αρχή για τα μέσα ενημέρωσης. Η Εθνική Αρχή Μέσων Ενημέρωσης και 
Τηλεπικοινωνιών (NMHH) συνιστά κοινή αρχή αρμόδια για τη διακυβέρνηση τόσο του 
τομέα των τηλεπικοινωνιών όσο και του τομέα των μέσων ενημέρωσης. Απαρτίζεται από 
διάφορα όργανα, ορισμένα εκ των οποίων διαθέτουν ανεξάρτητη δικαιοδοσία – ο πρόεδρος, 
το Συμβούλιο των Μέσων Ενημέρωσης και η Υπηρεσία. Τα καθήκοντα που αφορούν τη 
ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης εκτελούνται από το Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης (του 
οποίου προεδρεύει, καταρχήν, ο πρόεδρος της Αρχής), το οποίο είναι ένα συλλογικό όργανο 
με σχετική αυτονομία στο πλαίσιο της δομής της Αρχής. Ο πρόεδρος και το Συμβούλιο 
Μέσων Ενημέρωσης της NMHH διαθέτουν εκτενή ρυθμιστική εξουσία επί όλων των αγορών 
επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών γραμμικών και κατά 
παραγγελία υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης, των δημόσιων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης, 
του έντυπου και του επιγραμμικού Τύπου και του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η 
ρυθμιστική αρχή διαθέτει την εξουσία έκδοσης κανονιστικών πράξεων σχετικά με την 
υποβολή προσφορών, την έκδοση αδειών, την κατανομή ραδιοφάσματος, τη διαχείριση 
συχνοτήτων, την εποπτεία, την παρακολούθηση, την έρευνα και την επιβολή κυρώσεων.

Οι ισχύουσες διαδικασίες διορισμού1 θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να 
διασφαλίζουν αποτελεσματικά τον ανεξάρτητο χαρακτήρα τους από κάθε παρέμβαση, ώστε 
να μην μπορούν να λειτουργούν βάσει εντολών και οι παύσεις από τα καθήκοντα να μην 
χρησιμοποιούνται ως μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης. 

Τρεις επιμέρους δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί συνενώθηκαν στο Ταμείο Στήριξης 
Υπηρεσιών Μέσων Ενημέρωσης και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (που συστήθηκε 
δυνάμει του άρθρου 136 της πράξης CLXXXV), το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση 
των περιουσιακών στοιχείων των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και τον 
συντονισμό της παραγωγής προγράμματος. Προβληματισμό προκαλεί η σύνθεση του 
Εποπτικού Συμβουλίου του εν λόγω Ταμείου και η επιλογή του ανώτερου προσωπικού από 
τον πρόεδρο του Συμβουλίου Μέσων Ενημέρωσης, καθώς με αυτόν τον τρόπο πλήττεται η 
πολυφωνία και η ανεξαρτησία. 

Το άρθρο 101 παράγραφος 4 της πράξης CLXXXV χορηγεί στο ουγγρικό ειδησεογραφικό 
πρακτορείο το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής ειδησεογραφικών εκπομπών για τους 
δημόσιους παρόχους υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης, ενώ όλοι οι μείζονες ιδιωτικοί 
ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί οφείλουν να διαθέτουν ο καθένας τη δική του ειδησεογραφική 
υπηρεσία· από την ανάλυση του Συμβουλίου της Ευρώπης προκύπτει ότι η υποχρέωση που 

                                               
1 Ο πρόεδρος της Αρχής θα μπορούσε να εκλέγεται και πρόεδρος του Συμβουλίου Μέσων Ενημέρωσης. Ο 
πρόεδρος διορίζεται απευθείας από τον πρωθυπουργό για θητεία εννέα ετών και μπορεί να επανεκλεγεί και 
πέραν αυτής. Ο πρόεδρος έχει δικαίωμα να ορίζει δύο αντιπροέδρους επ’ αόριστον. Ο διορισμός αυτός γίνεται 
απευθείας, χωρίς να προηγηθεί επίσημη διαδικασία επιλογής ή υποβολής υποψηφιοτήτων.
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επιβάλλεται στους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς να χρησιμοποιούν το εθνικό 
ειδησεογραφικό πρακτορείο συνιστά παράλογο και αθέμιτο περιορισμό της πολυφωνίας της 
ενημέρωσης και θα πρέπει να αρθεί.

Οι διατάξεις που διέπουν τη δομή, τη διαχείριση και τη συντακτική εποπτεία των δημόσιων 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών της Ουγγαρίας και τον μηχανισμό χρηματοδότησής τους 
ενδέχεται επίσης να έχουν σημαντικό αντίκτυπο και στην πολυφωνία και το περιεχόμενο.

Οι τρεις δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και το ουγγρικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 
ανήκουν στο Ίδρυμα Δημόσιας Υπηρεσίας, το οποίο υπάγεται στη διαχείριση ενός μόνο 
διοικητικού συμβουλίου. Τρία από τα μέλη του συμβουλίου διορίζονται από το κυβερνών 
κοινοβουλευτικό κόμμα ή τα κυβερνώντα κοινοβουλευτικά κόμματα και τα άλλα τρία από τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι υποψήφιοι εκλέγονται με πλειοψηφία δύο τρίτων των 
παρόντων βουλευτών.

Το Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης διορίζει τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και 
ένα ακόμη μέλος για θητεία εννέα ετών, και τα μέλη που διορίζονται από τα κοινοβουλευτικά 
κόμματα επίσης ασκούν θητεία εννέα ετών (άρθρο 86, πράξη CLXXXV του 2010). 

Το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος Δημόσιας Υπηρεσίας έχει τη συνολική ευθύνη επί 
των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και επίσης διαδραματίζει καίριο ρόλο κατά τον διορισμό 
και την παύση των διευθυντών έκαστου δημόσιου παρόχου υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης. 
Διορίζει τον πρόεδρο και τα περισσότερα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου των δημόσιων 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, το οποίο παρακολουθεί τη διαχείριση των οργανισμών 
αυτών. Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αξιολογεί τη συμμόρφωση προς την αποστολή 
δημόσιας υπηρεσίας. Η ανάλυση του Συμβουλίου της Ευρώπης τονίζει ότι θα πρέπει να 
προβλέπεται ρητώς ότι ούτε το διοικητικό συμβούλιο ούτε το εποπτικό συμβούλιο μπορούν 
να συμμετέχουν στον καθορισμό του προγράμματος ή να ασκούν επιρροή επί του 
περιεχομένου. 

Επομένως, θα πρέπει να αναθεωρηθεί το ισχύον σύστημα διορισμών στους ρυθμιστικούς 
φορείς για τα μέσα ενημέρωσης (Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης, διοικητικό συμβούλιο του 
Ιδρύματος Δημόσιας Υπηρεσίας και Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας), ώστε να διασφαλίζεται 
η πολιτική ουδετερότητα. Εν προκειμένω, δεν αρκεί η υπαγωγή των διορισμών στην έγκριση 
συγκεκριμένης πλειοψηφίας, διότι ο ίδιος ο κανόνας περί διορισμού είναι καθοριστικός ως 
προς την αξία της ποικιλόμορφης, χωρίς αποκλεισμούς και πολυφωνικής –από πολιτιστική 
και πολιτική άποψη και όχι μόνο– σύνθεσης. Τούτο δεν τηρείται όταν ο κανόνας περί 
ψηφοφορίας δεν συνεπάγεται την αντίστοιχη πολυφωνική, ποικιλόμορφη και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπροσώπηση στο Συμβούλιο. 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η συντακτική ανεξαρτησία και η θεσμική αυτονομία των 
δημόσιων παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης συνιστά «να 
μη διαθέτει η Αρχή Μέσων Ενημέρωσης εξουσίες λήψης αποφάσεων όσον αφορά τη 
διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του Κώδικα Δημόσιας Υπηρεσίας και να οριστεί το 
πεδίο εφαρμογής των δημόσιων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης»1.

                                               
1 Βλέπε άρθρα 95, 98 και 136 της πράξης CLXXXV που ρυθμίζει τις εξουσίες της αρχής μέσων 
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Συνιστάται η πλήρης αναμόρφωση του συστήματος χρηματοδότησης του Ιδρύματος 
Δημόσιας Υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια της χρηματοδότησης και των 
δαπανών των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και η διαχείρισή τους σύμφωνα με 
την αρχή της χρηματοδοτικής αυτονομίας.

Άλλες συστάσεις αφορούν τον θεσμό του Επιτρόπου Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνιών 
(άρθρα 139 και εξής της πράξης CLXXXV), ο οποίος θα πρέπει πιθανότατα να 
αντικατασταθεί από εκ του νόμου προβλεπόμενο Διαμεσολαβητή με πλήρεις εξουσίες 
προσφυγής για την εξέταση των καταγγελιών των καταναλωτών στον τομέα των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Θα πρέπει να αρθεί η εξαίρεση από το γενικό καθεστώς διαδικασίας υποβολής προσφορών 
για την παροχή ορισμένων γραμμικών υπηρεσιών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48 
παράγραφος 4 της πράξης CLXXXV που ορίζει ότι για ορισμένη χρονική περίοδο έως τριών 
ετών η Αρχή Μέσων Ενημέρωσης έχει δικαίωμα να εξουσιοδοτεί, χωρίς διαδικασία 
υποβολής προσφορών, τυχόν επιχείρηση να παρέχει υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης με σκοπό 
την εκτέλεση δημοσίων καθηκόντων.

Προκειμένου να διασφαλίζεται ο πραγματικός και θεμιτός ανταγωνισμός, καθώς και η 
προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων, όσον αφορά τη διάταξη για την προκήρυξη της 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών που θα πρέπει να δημοσιεύεται από την Αρχή Μέσων 
Ενημέρωσης, συνιστάται να προβλέπεται η δυνατότητα για τους αιτούντες να υποβάλλουν 
την προκήρυξη σε έλεγχο νομιμότητας πριν αποτελέσει βάση για την αξιολόγηση.  Θα πρέπει 
να παραταθεί η προθεσμία 15 ημερών που προβλέπεται για την αίτηση διενέργειας ελέγχου 
νομιμότητας της απόφασης της αρχής μέσων ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Η παράγραφος 3 του άρθρου 163 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί ώστε να θεσπίζει τη δυνατότητα αναστολής διοικητικών εντολών και 
κυρώσεων σε περιπτώσεις προσφυγής κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου Μέσων 
Ενημέρωσης.

Οι διατάξεις σχετικά με τις εξουσίες που διαθέτουν η Υπηρεσία της Αρχής Μέσων 
Ενημέρωσης και το Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης να επιβάλλουν κυρώσεις σε όλα τα μέσα 
ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του έντυπου και επιγραμμικού Τύπου, για κάθε είδους 
παραβίαση της νομοθεσίας περί μέσων ενημέρωσης (άρθρο 185 και εξής της πράξης 
CLXXXV), κρίθηκαν ότι ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε ευάλωτους φορείς 
ενημέρωσης, που είναι πιθανό να κλείσουν, και ότι ενδέχεται να θίγουν την ανεξαρτησία των 
μέσων ενημέρωσης. Οι εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης συνιστούν την 
τροποποίηση των άρθρων αυτών ώστε να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα μεταξύ της 
βαρύτητας της παραβίασης και της βαρύτητας της επιβαλλόμενης κύρωσης και τη διαγραφή 
των παραγράφων που παραπέμπουν σε μέγιστες κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν σε 
παρόχους έντυπων και επιγραμμικών υπηρεσιών.

Άλλες συστάσεις προβλέπουν τη μη παρέμβαση του Συμβουλίου Μέσων Ενημέρωσης στις 
δραστηριότητες των φορέων αυτορρύθμισης και την ανάγκη να ενθαρρύνεται περαιτέρω η 
αυτορρύθμιση μέσα από τη νομοθεσία. Το άρθρο 66 της πράξης CLXXXV θα πρέπει να 
τροποποιηθεί ώστε να θεσπίζει τη διαφάνεια κατά τη ρύθμιση των υπηρεσιών μέσων 
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ενημέρωσης σε επίπεδο κοινότητας, βάσει απαιτήσεων δημοσίου συμφέροντος. Όσον αφορά 
τις προβλεπόμενες από τον νόμο υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα έντυπα μέσα 
ενημέρωσης και που αντίκεινται στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες προωθούν την 
αυτορρύθμιση του Τύπου, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα 
αίτησης διορθώσεων στον Τύπο δυνάμει του άρθρου 12 της πράξης CIV, ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα στους φορείς αυτορρύθμισης να θεσπίζουν τα δικά τους πρότυπα· το δικαίωμα 
αυτό θα πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο είναι ουσιωδώς 
παραπλανητικό ή άδικο.


